
ПРОТОКОЛ NЬ 1

засiдання Koмicii з питань забезпечецня житлом учасникiв
антитерористичноi операцii та членiв ii сiмей

18.04.2018
м. Северодонецьк

пр. Щентральний, 59
11-00

Комiсiя у складi - 14 (список додаеться).
Присутнi: всього - l0
Вiдсутнiз - 4 (Журавльова Л.П., Медведчук С.М., Нагорняк В.В.,
Пашинська Т.В.)
Запрошенi: AHiKieBa Т.В. директор Щепартаменту фiнансiв
облдержадмiнiстрацii; Скiртач е.Ю. - заступник директора .Щепартаменту
економiчного розвитку, торгiвлi та туризму облдержадмiнiстрацiI.
Голова KoMicii: Щанiслян В.Р.
Секретар KoMiciT: Фiлiмонова I.0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙз
1. Розгляд питання щодо розгляду документiв та визначення

кандидатiв на отримання довгострокових пiльгових кредитiв на будiвничтво
(реконструкцiю) або придбання житла за рахунок коштiв обласного бюджету
за Регiон€шьною цiльовою програмою житлового кредитування учасникiв
антитерористичноТ операцii та членiв iх сiмей у Луганськiй областi на 2017-
202l роки.

СЛУХАЛИ:
Фiлiмонову I.0. головного спецiалiста вiддiлу мiстобулiвного

кадастру управлiння мiстобулування та архiтектури облдержадмiнiстрацii,
секретаря KoMicii, яка доповiла, що в областi розроблена РегiоныIьна цiльова
програма житлового кредитування учасникiв антитерористичноi операцiТ та
членiв ik сiмей у Луганськiй областi на 2017-2021,роки (далi - Програма).
На попередньому засiданнi KoMicii було прийнято рiшення щодо внесення
змiн до п.п. I.4, 2.2 та 2.3 Порядку надання довгострокових пiльгових
кредитiв учасникам антитерористичноi операцiТ на булiвничтво
(реконструкцiю) або придбання житла на територiТ Луганськоi областi, якi
затвердженi розпорядженням голови обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ-
керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii вiд 20.02.2018 J\b 147.

На даний час до Луганського регiонального управлiння
.Щержмолодьжитло у повному обсязi надано документи 3З кандидатiв на
отримання пiльгового кредиту за Програмою. Кандидати BHeceHi до ресстру
кандидатiв на участь у Програмi, заходами якоi передбачено надання
пiльгових кредитiв у 2018 роцi 5 сiм'ям.
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Kip€eBa I.B. - директор Луганського регiоншrьного управлiння
.Щержмолодьжитло надала членам KoMicii матерiали для ознайомлення та
розповiла про кожного з кандидатiв, якi над€Lпи документи дJuI участi
у Програмi, включаючи тих, що мають переважне право.

ВИСТУПИЛИz
AHiKicBa Т.В. - директор .Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii,

яка з€вначила про необхiднiсть надання iнформачii щодо видiлення коштiв з
загального фо"ду ,,Щержавного бюджету на Луганську область для
фiнансування булiвничтва (придбання) житла вiйськовослужбовцям та
визначення фiнансування з обласного бюджету Програми на 2018 piK.

Щанiелян В.Р., Iвасiшин М.Д., Скiртач е.Ю., Король Л.О., Шевелева
С.С., Фiлiмонова I.0., з цього питання.

ВИРIШИЛИ:
1. ,Щоруrити вiддiлу взаемодii з правоохоронними органами та

оборонноi роботи (Плугiну Д.В.) зiбрати iнформачiю щодо питання освосння
коштiв у 2018 роцi, якi передбаченi заг€Lпьним фондом Щержавного бюджету
на Луганську область для фiнансування булiвничтва (придбання) житла
вiйськовослужбовцям та надати iнформацiю управлiнню мiстобулування та
архiтектури облдержадмiнiстрацiТ для узагальнення.

2. Луганському регiон€Lльному управлiнню Щержмолодьжитло надати
iнформацiю щодо розподiлу коштiв з заг€Lльного фонду !ержавного бюджету
за програмною класифiкацiею видаткiв здешевленнrI BapTocTi iпотечних
кредитiв для забезпечення доступним житлом громадян, якi потребують
полiпшення житлових умов у 2018 роцi ЛуганськоТ областi.

Програмою.

,*I
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В.Р. {анiслян

I.о.Фiлiмонова

3. Пiсля визначення суми фiнансування Програми на 2018 piK

управлiнню мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiI провести
нараду з питання вiдбору кандидатiв на отримання пiльгових кредитiв за

ГОЛОСУВАЛИ:
Одноголосно.

голова koMicii

Секретар KoMiciT


